


Programele sunt recunoscute la nivel internațion-
al, având la bază principiile dezvoltării personale 
concepute de către Paul J. Meyer, fondatorul Suc-
cess Motivation®  Institute, Leadership Manage-
ment International®  și autor renumit al numeroa-
selor cărți de specialitate.

Family
Motivation



Successful Parenting prezintă strategii care au 
fost aplicate cu succes în viața de familie. 
Părinții învață cum să creeze și să pună în apli-
care planuri menite să asigure succesul întregii 
familii! Successful Parenting conține un manual 
cu 12 capitole si un excelent plan de acțiune.

Dintre toate experiențele vieții, aceea de a fi 
părinte poate fi una dintre cele mai captivante. 
Să înveți împreună cu copilul tău, să fii aproape 
de el, să-l vezi cum crește, sunt doar câteva 
dintre satisfacțiile unui părinte. Pe lângă bucurii, 
calitatea de a fi părinte presupune și multă 
atenție, efort și uneori dificultăți. 

Successful 
Parenting

Te pregătești să devii părinte? Ai copii mici sau chiar 
adolescenți? Atunci, acest program ți se potrivește!

Pentru actualii și viitorii părinți



Există oare meseria de 
părinte? Și dacă da, aceas-
ta se poate învăța, per-
fecționa?

Successful Parenting este un program perfect adaptat cerințelor unei 
familii de succes, fiind conceput ca un ghid menit să te însoțească în 
dezvoltarea ta ca părinte. Prin intermediul acestui program vei obține 
satisfacții personale deosebite, iar pentru copil va fi un bun început 
pentru a-și dezvolta la maxim potențialul. Programul te învață cum să 
aplici cu succes unele principii fundamentale la situațiile concrete din 
familia ta. Succesul este posibil!



În cadrul acestui program, Paul J. Meyer a creat o metodol-
ogie pentru dezvoltarea motivației personale și a determină-
rii, a încrederii în sine și a altor atitudini necesare pentru a 
deveni un adevărat campion în ceea ce faci. Dedicat deopo-
triva adolescenților și adulților, acest program cuprinde 10 
capitole care prezintă exemple din viața și activitatea unor 
oameni cu pasiune pentru succes, considerați adevarate 
modele de urmat.

Pentru adolescenți și tineri

Making of a 
Champion



Planul de acțiune al acestui proces unic și 
inovativ de formare a atitudinii și gândirii de 
campion abordează următoarele obiective:

Dorința – Punctul de plecare al motivației

Potențialul – Conștientizarea propriilor abilități

Țelurile personale – Cum îți poți materializa visurile

Dedicare – „Prețul” plătit pentru a deveni un campion

Munca – Cum să te pregătești pentru victorie

Determinare – Refuzul de a te da bătut

Curajul Curajul – Cum să faci față provocărilor cu încredere

Concentrare și vizualizare

Perspectiva – Concentrarea pe reușită

Atitudinea de învingător – Cum să devii un campion




